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Małe osobnicze bezdissepimentowe koralowce Rugosa, wy-
stępujące w  głębszych partiach basenów sedymentacyjnych
zaliczane są do tzw. fauny Cyathaxonia sensu: Hill (1938).
Biocenozy, w  których ta grupa skamieniałości stanowi istotny
składnik są znane od ordowiku aż do końca paleozoiku. Za-
prezentowane przykłady ścisłych relacji pomiędzy małymi
bezdissepimentowymi koralowcami Rugosa oraz innymi gru-
pami bezkręgowców pochodzą z  ilasto-marglistych warstw
emsu pokrywających tzw. kopce Kess-Kess na obszarze Ha-
mar Laghdad we wschodnim Anty-Atlasie w  Maroku (Ber-
kowski, 2008, 2012). Spośród relacji syn vivo, w  których swój
udział mają osobnicze bezdissepimentowe rugozy najczęstsze
są interakcje pomiędzy nimi i  koloniami tabulatów oraz li-
liowcami (Berkowski & Klug, 2012). W  przypadku interakcji
z  tabulatmi zewnętrzne części szkieletów osobniczych kora-
lowców Rugosa stanowią miejsce zasiedlania przez larwy ta-
bulatów. Larwy te po zasiedleniu rozwijały się w  kolonie
masywne (Crenulipora), które z powodu agresji swoich osob-
ników (polipów) doprowadzały do wyniszczenia i  szybkiej
śmierci polipy osobniczych rugozów. W  przypadkach inkru-
stujących auloporidów reakcje były neutralne (komensalizm).
Z  badanego obszaru nie są znane interakcje odwrotne, choć
przykłady takie były notowane z  innych miejsc na świecie
(Sorauf & Kissling, 2012). W  przypadku zasiedlania szkiele-
tów rugozów przez liliowce interakcje pomiędzy nimi były
neutralne. Natomiast osobnicze rugozy zasiedlające łodygi li-
liowców, będąc elementem obcym, były oblekane przez tkan-
kę szkieletową liliowców i  mogły egzystować na łodydze aż

do śmierci liliowca. Nie zagrażając bezpośrednio życiu liliow-
ca, będąc wyżej , wykorzystywały silniejsze prądy przydenne
bogatsze w  nutrienty. Spośród tego typu biocenoz znane są
zarówno pojedyncze osobniki rugozów zasiedlające frag-
menty łodyg, jak i  „gregaria” złożone z  dwóch i  więcej osob-
ników. Omówione relacje pomiędzy w/w  grupami
organizmów nie są częste w  zapisie kopalnymi i  wskazują na
nieobligatoryjne interakcje determinowane raczej przez trud-
ne do zasiedlenia warunki środowiskowe (otaczający miękki
osad i  relatywnie niską hydrodynamikę) przez organizmy fi-
xosesylne sensu: Neuman (1988). Współczesne biocenozy
z  udziałem koralowców i  liliowców współwystępujących ze
sobą w  ścisłych relacjach nie są znane.
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